


По данни на Националния статистически институт, през 2015 г. 25.4% от 

децата в България са изложени на риск от бедност. 

Данните сочат, че 

броят на бедните деца за 2015 

година е бил над 270 000, 

а относителният дял на тези  деца, живеещи с 

материални лишения е 54%.

Една от най-рисковите групи от социално изключване е ромската общност. 



БЕДНОСТТА ИМА ЛИ ДЕТСТВО?

Всяко дете трябва да порасне с грижа и закрила, да има радостно детство, 

за да стане пълноценен възрастен. 

Децата, които ще видите тук, се радват, когато са ценени и се сърдят, когато 

не ги уважават.

Играчките и дрехите, които им носят радост и топлина, са тези, които са 

вече непотребни за нас. Те си нямат "детска стая", а тяхната площадка за 

игра е улицата.  

Но и тези, като всички други  деца с радост и огромно желание участват в 

различни образователни програми и занимания, защото се чувстват 

спокойни, ценени, забелязани и значими.  



“Детство без адрес”
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Сдружение „Деца и юноши” е създадено през 2002 година в служба на

обществото и има задача да улеснява познаването и ползването на

гражданските права и задължения на децата, младите хора и 

семействата в риск от социална изолация. Негови инициатори и 

вдъхновители са Дими и Ивон Паница.

Сдружението в продължение на повече от 14 години предоставя социална

подкрепа директно - в общността. Работим на микроравнище за

промяната в общностите на определени бедни райони. Основният ни

фокус са децата и подрастващите. Наблягаме върху това, децата да

бъдат ефективно включени в образователната система, като

предлагаме възможност за посещаване на неформални образователни

ателиета.  

Сдружението помага в най-висока степен в областите на образованието, 

контактите с институции и здравеопазването, както и на родителите, за да

осигуряват адекватна грижа на нуждите на децата си.

Смятаме, че е по-практично усилията ни да са концентрирани върху

индивидуалната подкрепа за положителна промяна, като така

постепенно се постига ефект сред цялата общност. 



Резултатите от работата ни са трайни във времето – благодарение на

придобитите умения за социално справяне и емоционална регулация, 

хората все по-добре продължават сами да посрещат и решават

проблемите си. Считаме за успех, когато родителите подкрепят

редовното ходене на училище и общуват с представители на

училището, за да стимулират постиженията на децата си, или когато

активно търсят и започват работа…

Екипите на Сдружението имат открит, позитивен, последователен и гъвкав

подход към хората в риск. 

Моделът на работа на Сдружението служи да „свързва” широката

общественост с представителите на маргинализираните общности, като

информира, разяснява и с търпение, и постоянство се стреми към

взаимно разбиране, и зачитане правата на всички членове на

обществото.

В работата си сме водени от основните принципи, залегнали в 

Конвенцията на ООН, за правата на детето и Конституцията на РБ.

Вярваме, че ангажираността на всеки към това да няма социално

изключени хора, ни прави по-сплотени и достойни като общество. 



Вярваме, че по-добрата 

информираност на обществото 

показва не само проблемите, но и 

дава решения за преодоляване на 

социалната изолация.  




